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Hoogtepunten in het bijprogramma van de it-sa 2018 

 

 it-sa inights, speciale lezing van Paula Januszkiewicz en 

internationaal forum I10 zijn hoogtepunten in de open fora 

 IT-beveiliging-startups wacht het winnen van de UP18@it-sa Award 

 Congress@it-sa met eersteklas programma 

 

Van 9 tot 11 oktober 2018 presenteren zo’n 700 internationale exposanten 

hun IT-beveiligingsoplossingen op de it-sa van dit jaar. Daarnaast lokt de 

vakbeurs en het begeleidende congresgebeuren Congress@it-sa met een 

programma, dat talrijke informatiemogelijkheden biedt over uiteenlopende 

aspecten van informatiebeveiliging. Zo mogen de bezoekers zich 

verheugen op een nieuw open forum met Engelstalige lezingen, de speciale 

lezing van de IT-beveiligingsexpert Paula Januszkiewicz, dan wel de 

uitreiking van de Duitse IT-beveiligingsprijs. Congress@it-sa richt zich met 

precies passende bijeenkomsten tot CISO’s, gebruikers in MKB, evenals  

IT-beveiligingsfunctionarissen in besturen en bij overheidsorganen. 

 

„De behoefte aan IT-beveiligingsoplossingen zal in het kader van de digitalisering 

verder groeien. Daarbij is het een grote uitdaging om het overzicht te behouden 

betreffende trends in het IT-beveiligingsbeheer en nieuwe technische 

ontwikkelingen – voor besluitvormers en IT-beveiligingsfunctionarissen. Het 

bijprogramma van de it-sa biedt hun met talrijke formules oriëntatie en nodigt uit 

tot netwerken“, legt Frank Venjakob uit, Executive Director it-sa, NürnbergMesse.  

 

Open fora: internationale lezingen op vijf podia 

Het voorprogramma omvat circa 350 bijdragen in de open fora van de it-sa 2018. 

Nieuw is het internationaal georganiseerde forum I10, waarbinnen alle lezingen 

in het Engels plaatsvinden. De reeds uit het voorgaande jaar bekende fora M9 en 

M10 belichten het onderwerp cyberbeveiliging vanuit het perspectief van het 

management. In de fora T9 en T10 staan technische aspecten op de voorgrond. 
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it-sa insights: hoogtepunten in het forumprogramma 

Fabrikantonafhankelijke bijdragen, evenals discussierondes met deelname van 

brancheverenigingen en organisaties worden er als „it-sa insights“ speciaal 

uitgelicht. In het internationale forum I10 spreekt bijvoorbeeld professor Udo 

Helmbrecht, Executive Director van het Europese Agentschap voor Netwerk- en 

Informatiebeveiliging ENISA, op 9 oktober over het onderwerp „Innovative 

solutions to enhance cybersecurity in Europe“. Verdere onderwerpen zijn onder 

andere IT-beveiliging voor kritische infrastructuren en industrie 4.0, evenals 

blockchain. 

 

Paula Januszkiewicz spreekt over de toekomst van de cyberbeveiliging 

De wereldbekende IT-beveiligingsexpert Paula Januszkiewicz houdt de speciale 

lezing van de it-sa 2018. Op donderdag 11 oktober spreekt zij in het nieuwe 

internationale forum I10 over het onderwerp “Aanvallen van de bedrijfstak: een 

blik in de toekomst van cyberbeveiliging”. Januszkiewicz is oprichtster en 

directrice van CQURE Inc. en is als Enterprise Security MVP (Microsoft Most 

Valuable Professional) onderscheiden. Ze wordt wereldwijd gerekend tot één van 

de weinige personen die toegang hebben tot de broncode van Windows. 

 

UP18@it-sa: prijs voor startups 

Met UP18@it-sa lanceert de it-sa een nieuw platform voor startups op het gebied 

van IT-beveiliging. Op 8 oktober, een dag vóór de vakbeurs, stellen zich  

18 genomineerde IT-beveiligingsstartups voor aan besluitvormers in 

ondernemingen, adviseurs en potentiële financiers uit de regio Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland, die de winnaars van de UP18@it-sa Award verkiezen. 

De winnaar heeft een coaching door beide initiatiefnemers, het digitale centrum 

Cybersecurity en het Beierse IT-beveiligingscluster, in het vooruitzicht. De 

wedstrijd voor beveiligingsstartups completeert de speciale ruimte  

Startups@it-sa, die jonge exposanten in hal 10.1 een eigen presentatieplek biedt. 

 

Verder informatie over UP18@it-sa: www.it-sa.de/up18 

 

Congress@it-sa: eersteklas evenementen onder één dak 

Wat betekent het gebrek aan vakkrachten voor de organisatie van  

IT-beveiligingsafdelingen? Hoe regelt de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) van de EU de aansprakelijkheid bij het inzetten 

van nieuwe technologieën? Op deze en verdere vragen krijgen besluitvormers en 

IT-beveiligingsdeskundigen bij Congress@it-sa antwoorden. Vanaf 8 oktober 

verstrekken ondernemingen en organisaties in het begeleidende 

congresprogramma informatie via in totaal 19 lezingreeksen, die deels 

gedurende meerdere dagen plaatsvinden. 
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Voor de eerste keer vindt het internationale symposium Vis!t „Bestuur en 

administratie integreert veilige informatietechnologie“ plaats in Neurenberg, dat 

zich richt tot de IT-beveiligingsdeskundigen uit de wereld van bestuur en 

administratie in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Luxemburg. Ook dit jaar 

vinden zowel de Dag van de Basisbescherming van het Duitse Ministerie voor 

Veiligheid in IT (IT-Grundschutz-Tag) plaats, als de jaarvergadering van de IT-

functionarissen in deelstaten en gemeentes onder het dak van het Congress@it-

sa. De uitreiking van de zevende Duitse IT-beveiligingsprijs gebeurt op 9 oktober 

voor de eerste keer op de it-sa. In het kader van het forumprogramma 

presenteren de finalisten hun innovaties daarvóór in het forum T9. 

 

Verdere informatie over het bijprogramma en Congress@it-sa:  

www.it-sa.de/programme 

 

Beveiligingsbeurzen van de NürnbergMesse 

De NürnbergMesse beschikt over bewezen competentie op het gebied van 

beveiliging. Met evenementen zoals Enforce Tac – vakbeurs voor Law 

Enforcement, it-sa, it-sa Brasil en it-sa India – vakbeurzen voor IT-beveiliging, 

FeuerTRUTZ – vakbeurs voor preventieve brandbeveiliging, Perimeter Protection 

– vakbeurs voor bescherming van tentoonstellingsterreinen in de open lucht, 

FIRE & SECURITY INDIA EXPO, evenals U.T.SEC - Unmanned Technologies & 

Security, brengt zij in totaal meer dan 1.400 exposanten en circa 36.000 

bezoekers uit de hele wereld bij elkaar. 

 

Verdere informatie via: www.nuernbergmesse.de/security 
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Thomas Philipp Haas, Lena Vogl 

T +49 9 11 86 06-83 23 

F +49 9 11 86 06-12 83 23 

lena.vogl@nuernbergmesse.de 

 

Alle persteksten evenals verdere informatie, foto’s en filmimpressies vindt u op: 

www.it-sa.de/en/news 

 

Volg de it-sa op Twitter, YouTube en LinkedIn! 

 

@itsa_Messe 

#itsa18 

#UP18itsa 


